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REGULAMENTO DO QUADRO DE 

VALORES 

 

Artigo 1.º - Preâmbulo 

1 - O Quadro de Valores vai ao encontro do 

disposto no artigo 7.º da Lei nº 51/ 2012, de 5 de 

setembro, sendo que o aluno tem direito a:  

“d) ver reconhecidos e valorizados o 

mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser 

estimulado nesse sentido;  

e) ver reconhecido o empenhamento em 

ações meritórias, designadamente o voluntariado 

em favor da comunidade em que está inserido ou 

da sociedade em geral, praticadas na escola ou 

fora dela, e ser estimulado nesse sentido; […] 

 h) usufruir de prémios ou apoios e meios 

complementares que reconheçam e distingam o 

mérito;”. 

2 - O Quadro de Valores insere-se ainda na 

conceção de escola proposta pelo Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas de Gavião, 

que pretende veicular “às gerações mais jovens 

não só o conhecimento, mas também valores, 

princípios, comportamentos e atitudes 

relevantes para a sua integração plena na vida 

ativa”, criando “momentos de aprendizagem 

potenciadores de sucesso escolar e de cidadania 

ativa e democrática”. Pretende-se, assim, uma 

escola que procure “a formação integral da 

pessoa, garantindo o pleno e saudável     

 

desenvolvimento da sua personalidade e 

capacidades, (...) uma escola que forme para SER”. 

3 - O Quadro de Valores tem ainda como referência 

os valores preconizados no Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, sendo que as nossas 

“crianças e jovens devem ser encorajados, nas 

atividades escolares, a desenvolver e a pôr em 

prática os valores por que se deve pautar a cultura 

de escola”, a saber: Responsabilidade e Integridade; 

Excelência e Exigência; Curiosidade, Reflexão e 

Inovação; Cidadania e Participação; Liberdade. 

 

Artigo 2.º - Âmbito 

1 - O Quadro de Valores reconhece os 

alunos/crianças que se destacam de forma 

extremamente positiva no âmbito da cidadania 

ativa, assumindo comportamentos exemplares no 

contexto escolar e social, vivendo os valores do 

Projeto Educativo, na escola e fora dela.  

2 - O Quadro de Valores é organizado por 

grupo/turma.  

3 - O número de crianças/alunos a incluir no Quadro 

de Valores, por ano letivo, é ilimitado.  

4 - As crianças/ alunos que integrem o Quadro de 

Valores receberão um diploma a ser entregue no 

início do ano letivo seguinte, o qual será incluído no 

seu processo individual. Desta atribuição cabe ainda 

menção na ficha de registo de avaliação final. 

5 - As crianças/ alunos distinguidos têm direito a ver 

o seu nome inscrito e afixado em lugar privilegiado 

da escola-sede, até ao final do ano letivo seguinte, 
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sendo a lista divulgada por outros meios que se 

julguem convenientes.  

6 - Aos alunos que constaram, em todos os anos do 

ciclo ou curso respetivo, no Quadro de Valores, 

será atribuído prémio de mérito, de cariz material 

ou financeiro.  

 

Artigo 3.º - Objetivos 

1 - O Quadro de Valores destina-se a proporcionar 

o reconhecimento, na comunidade educativa, das 

crianças/ alunos que, pelas suas atitudes coerentes 

com o proposto no Projeto Educativo do 

Agrupamento, se evidenciam como referências de 

excelência no seio do grupo, da turma, do ano e da 

escola. Não se procura, assim, premiar resultados 

académicos, mas antes estimular a adoção de uma 

conduta pautada por valores fundamentais, por 

relacionamentos positivos e pela cidadania 

democrática e participativa. Assim, as menções de 

valor atribuídas ambicionam incentivar 

permanentemente os alunos na busca do 

aperfeiçoamento contínuo em todas as dimensões 

da sua vida. 

2 - O Quadro de Valores pretende ainda promover, 

junto dos encarregados de educação, o 

reconhecimento do valor da escola e a difusão da 

sua cultura. 

 

Artigo 4.º - Requisitos 

1 - Serão candidatos a integrar o Quadro de 

Valores as crianças/alunos que reunirem, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) evidência continuada e sistemática, ao 

longo do ano letivo, de atitudes de 

solidariedade, de entreajuda, de tolerância 

e de respeito pelo outro, não só visível nas 

ações, mas também na cordialidade e 

afabilidade no trato com os outros, na 

escola ou fora dela; 

b) evidência continuada e sistemática, ao 

longo do ano letivo, de atitudes 

reveladoras de empenho, 

responsabilidade, rigor e perseverança, no 

sentido de superar as suas dificuldades; 

c) evidência continuada e sistemática, ao 

longo do ano letivo, de uma participação 

cívica, ativa, consciente e responsável, nas 

diversas atividades em contexto escolar; 

d) no 2.º e 3.º ciclos, obrigatoriedade de 

obtenção de, no mínimo, nível 4 na 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; 

e) inexistência, nesse ano letivo, de qualquer 

participação de ocorrência disciplinar; 

f) inexistência, nesse ano letivo, de qualquer 

medida disciplinar registada; 

g) inexistência, nesse ano letivo, de qualquer 

falta injustificada. 

 

Artigo 5.º - Procedimentos 

1 - Compete ao diretor de turma/professor titular 

de grupo/professor titular de turma: 

a) no início de cada ano letivo, informar os alunos e 

respetivos encarregados de educação sobre o 

Regulamento do Quadro de Valores; 
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b) promover, no final do 3.º período, junto do seu 

grupo/turma, uma reflexão com vista a propor um 

ou mais dos seus pares que reúnam os requisitos 

referidos no ponto um, do artº 4º, alíneas a) a c).  

O número de proponentes terá de corresponder a 

mais de metade do total de alunos da turma.  

2 - Compete ao conselho de turma/conselho de 

docentes: 

a) proceder à verificação do(s) aluno(s)/das 

crianças que reúnam condições expressas no artigo 

4.º; 

b)  validar a(s) proposta(s) do grupo/ turma; 

c)  fazer referência, na ata da reunião, da proposta 

para a integração da criança/aluno no Quadro de 

Valores, registando a respetiva fundamentação; 

d) caso não haja unanimidade na decisão do 

conselho de turma/conselho de docentes, a 

referida proposta deverá ser aprovada, no mínimo, 

por maioria de três quartos dos elementos que o 

constituem.  

3 - Após a reunião de conselho de turma/conselho 

de docentes do 3º período, compete ao diretor de 

turma/professor titular de turma/educador 

entregar na direção as propostas de integração no 

Quadro de Valores, as quais devem conter o nome 

das crianças/alunos que se encontram em 

condições de o integrar e respetiva 

fundamentação. 

4 - O diretor do Agrupamento apresentará os 

resultados no final do 3.º período na última 

reunião do conselho pedagógico do ano letivo, 

para homologação. 

5 - Poderão ser proponentes das candidaturas ao 

Quadro de Valores o conselho de turma/ conselho 

de docentes, a direção do Agrupamento, os 

docentes responsáveis por projetos e atividades 

do Plano Anual de Atividades e a associação de 

pais e encarregados de educação.  

5.1. As propostas de candidaturas terão de ser 

devidamente justificadas, explicitando os motivos 

que indiciam ação meritória.  

5.2. As candidaturas serão entregues ao diretor de 

turma/professor titular de turma a que o aluno 

pertence, que as apresentará ao conselho de 

turma/conselho de docentes para análise e 

validação nas reuniões finais de ano letivo.  

 

Artigo 6.º - Disposições finais 

1 - Este Regulamento poderá sofrer alterações no 

início de cada ano letivo, desde que apreciadas em 

conselho pedagógico e aprovadas em conselho 

geral.  

2 - Será dado conhecimento das alterações do 

Regulamento a todos os membros da comunidade 

educativa, logo após a sua aprovação. 

3 - Qualquer situação omissa neste Regulamento 

será resolvida pela direção do Agrupamento.  

 

Apreciado em Conselho Pedagógico de  26/05/2021  

 

Aprovado em Conselho Geral de  16/06/2021 


